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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

વાનગી: વવવવધ ભોજન 

This is not a word-for-word transcript  

 

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રિષી....અને 
આજે આપણે વાત કિીશ ાં કે તમે સામેની વ્યક્તતને કેવી િીતે પછૂશો કે એ સવાિનાાં નાસ્તામાાં શ ાં 
આિોગે છે. 
 

વમત્રો, પહલેાાં તમે સાાંભળો રિલ અન ેશોનન.ે બન્ન ેએક-બીજાન ેસવાિનાાં નાસ્તો વવશે જણાવી િહ્યા છે . 

Phil 
Hi Sian. What do you eat for breakfast? 

 

Sian  

I usually eat porridge for breakfast. What about you? 

 

Phil 

I always eat fruit. 

 

પે્રઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વિી..હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

અહીં પહલેા રિલ શોનને પછેૂ છે કે એને સવાિનાાં નાસ્તામાાં શ ાં ખાધ ? વમત્રો, અંગ્રજેીમાાં સવાિનાાં નાસ્તાાંન ે

કહીશ ાં ‘breakfast.’ વાક્યને સાાંભળો અને પ નિાવતતન કિો. 

What do you eat for breakfast? 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, તમે સામેની વ્યક્તતન ે‘lunch’ અથવા ‘dinner’ વવશે પણ પછૂી શકો છો. ગ જિાતીમાાં ‘lunch’ એટલે 

બપોિન ાં ભોજન અન ે‘dinner’ એટલે સાાંજન ાં ભોજન. 

What do you eat for lunch?  
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What do you eat for dinner? 

 

 

પે્રઝન્ટર 

રિલને જવાબ આપતાાં શોન જણાવે છે કે સવાિનાાં નાસ્તામાાં તે ‘usually’ એટલે કે સામાન્યત: ‘porridge’ 

આિોગે છે. વાક્યન ેસાાંભળો અને અભ્યાસ કિો. 

I usually eat porridge for breakfast. 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, જો તમે કોઈક વાનગી કાયમ અથવા ક્યાિેક સવાિનાાં નાસ્તામાાં આિોગો છો કે અંગ્રેજીમાાં કહશેો 

‘always’ અથવા ‘sometimes’. ગ જિાતીમાાં ‘always’ એટલે કાયમ અને ‘sometimes’ નો અથત થાય છે 

ક્યાિેક. 

I always eat porridge for breakfast.  

 

I sometimes eat porridge for breakfast. 

 

પે્રઝન્ટર 

જવાબ આપયાાં બાદ શોન એજ જ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવાાં રિલને કહ ેછે ‘what about you?’ જો તમને 

પછેૂવામાાં આવેલ સવાલનો જવાબ સામેની વ્યક્તત પાસેથી પણ જાણાવો હોય તો અંગ્રેજીમાાં કહશેો ‘what 

about you?’ વાક્યને સાાંભળો અને પ નિાવતતન કિો. 

What about you?  

 

પે્રઝન્ટર 

રિલ કહ ેછે એ કાયમ ‘breakfast’ એટલે કે સવાિનાાં નાસ્તામાાં િળો આિોગે છે. િળોને અંગ્રેજીમાાં કહીશ ાં 
‘fruits.’ 

I always eat fruit. 
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પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો િિી વવવવધ લોકોને સવાિનાાં નાસ્તાાં વવશે વાતચીત કિતાાં સાાંભળીએ. 
 

િોબ ‘lunch’ માાં િળો અને રિશ સ્ટય  આિોગે છે જ્યાિે વનકોલ ‘chicken’ અને ‘rice’ જમ ેછે. વમત્રો, ‘chicken’ 

નો અથત થાય છે પાળેલી મિઘી કે મિઘાન ાં માાંસ અને ‘rice’ એટલે ચોખા. 

 

Hi Rob. What do you eat for lunch? 

 

I usually eat fish stew for lunch. How about you?  

 

I usually eat chicken and rice. 

 

રહધિ ‘dinner’ માાં ‘lamb’ જેને ગ જિાતીમાાં ઘટેાન ાં માાંસ કહવેામાાં આવે છે તે જમે છે જ્યાિે વનક 

‘vegetables’ એટલે કે શાકભાજી આિોગે છે. 

Hi Heather. What do you eat for dinner? 

 

I always eat lamb for dinner. What about you? 

 

I usually eat vegetables 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િિીથી પ્રૅક્તટસ કિીએ. અંગ્રેજીનાાં વાક્યોને સાાંભળો અને બોલો. 

What do you eat for breakfast? 

 

I usually eat porridge for breakfast.  

 

What about you? 

 

I always eat fruit 

 

 

પે્રઝન્ટર  
વેલડન... ચાલો હવે જિા જોઈએ કે તમને કેટલ ાં યાદ િહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ જિાતીમાાં સાાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
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તમે સવાિનાાં નાસ્તામાાં શ ાં ખાવ છો? 

What do you eat for breakfast? 

હ ાં સામાન્યતઃ પૉરિજ આિોગ ાં છાં 

I usually eat porridge for breakfast. 

તમાિા વવશે જણાવો 

What about you? 

હ ાં કાયમ િળ આિોગ ાં છાં. 

I always eat fruit 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમને ખબિ છે કે અંગ્રેજીમાાં કેવી િીતે ભોજન વવશ ેવાત કિવી. હવે રિલ સાથે વાત 

કિીને અભ્યાસ કિો. 

What do you eat for breakfast? 

 

I always eat fruit. 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમાિા જવાબો સાચા છે? જિા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Phil 

Hi Sian. What do you eat for breakfast? 

 

Sian  

I usually eat porridge for breakfast. What about you? 

 

Phil 

I always eat fruit. 
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પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જિા પણ ખચકાયા વવના તમે વાનગીઓ વવશે વાત કિી શકો છો. જો કે શીખેલ ાં યાદ 

િાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્તટસ. તમાિા વમત્ર સાથે અંગ્રજેીમાાં પ્રકૅ્તટસ કિતા િહો. બીજા 

િસપ્રદ ટૉવપક્ સાથ ેિિીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 

 


